
Systemy synchronizacji czasu w bazach wojskowych 

Od początku kariery w wojsku kluczową wartością, jaką organizacja wojskowa wpaja nowym rekrutom, jest punktualność. Nie ma tolerancji dla spóźnień, 
kiedy żołnierz stawia się na treningu, a tym bardziej w celu wykonania zadania bojowego. Punktualność nie jest koniecznością, która traci na ważności 
w miarę upływu kariery wojskowej; jest niezbędna przez całe życie. Aby pomóc personelowi wojskowemu i rekrutom w zachowaniu punktualności, bazy 
wojskowe na całym świecie skorzystałyby na instalacji zsynchronizowanego systemu zegarowego. 

•	 Punktualność – jak wspomniano wyżej, punktualność jest nie tyle bardzo istotna, lecz zwyczajnie niezbędna do funkcjonowania wykwali-
fikowanych, silnych i wytrzymałych sił zbrojnych. Mając do dyspozycji system synchronizacji czasu, personel wojskowy nie będzie mieć pretekstu, 
by spóźnić się na ćwiczenia szkoleniowe, nie stawić się na porannej odprawie itp. Dla rekrutów natomiast zsynchronizowany system zegarowy to 
narzędzie niezbędne do poprawnego rozpoczęcia kariery. 

Dzięki instalacji zsynchronizowanego systemu zegarowego w całej bazie wojskowej rosną szanse, że cały personel stawi się na swoich stanowiskach na 

czas oraz wykona swoje zadania w sposób zorganizowany i wydajny. Kiedy cały personel wojskowy funkcjonuje na podstawie dokładnie takiego samego 

czasu, zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień, a wzrasta potencjalna produktywności.

Zsynchronizowany system zegarowy zapewnia ten sam, dokładny czas we wszystkich zegarach systemu, czy to w wielu budynkach, czy w jednym na 
wielu piętrach. Znajomość dokładnego czasu w bazie wojskowej jest niezbędna od samego rana aż do końca dnia. Personel wojskowy musi obudzić 
się, zgłosić się na wyznaczone stanowisko i wykonać określone ćwiczenia szkoleniowe, jak również przetestować nowy sprzęt w określonym czasie. 
Jeśli wszystkie zegary nie pokazują jednakowego czasu, może mieć to negatywny wpływ na te działania, a nawet powodować ryzyko kary dla personelu 
wojskowego. 

System	synchronizacji	czasu	może	być	bardzo	korzystny	dla	bazy	wojskowej,	gdyż	zapewnia:

•	 Maksymalizacja	wydajności	– chociaż maksymalizacja wydajności jest ważna we wszystkich sektorach, znaczenie tego czynnika znacznie 
wzrasta w bazie wojskowej, gdzie nie ma tolerancji dla marnotrawstwa czasu. W każdej bazie komunikacja z personelem wojskowym na całym 
świecie jest codziennością i czynnikiem najwyższej wagi. W odpowiedzi na tę potrzebę firma Sapling oferuje zegar pokazujący czas w różnych stre-
fach czasowych, który przyniesie ogromne korzyści bazom wojskowym rozmieszczonym w różnych punktach świata. Oprócz funkcji automatycznej 
zmiany czasu na letni lub zimowy, zegar wielostrefowy ma możliwość pokazywania czasu lokalnego oraz czasu w innych regionach lub krajach na 
całym świecie. Zegar wielostrefowy pozwala skoncentrować się na pilnych zadaniach bez konieczności zastanawiania się, która jestgodzina.

•	 Organizacja	– ponieważ głównym celem sił zbrojnych jest ochrona granic państwa, obywatele chcą mieć pewność, że osoby, na których ciąży 
tak wielki obowiązek, są w stanie sprostać każdemu rzuconemu im wyzwaniu. Aby móc stawić czoła nieoczekiwanym zdarzeniom, każdy przed-
stawiciel sił zbrojnych powinien dysponować umiejętnością doskonałej organizacji. Dysponując systemem synchronizacji czasu, wszyscy zawsze 
wiedzą jaki jest dokładny czas, na podstawie którego funkcjonuje jednostka; każdy wie, gdzie powinien się znajdować w danym momencie i potrafi 
odpowiednio zaplanować swój harmonogram, aby wykonać wszystkie wyznaczone zadania. 

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz bezpłatnych konsultacji, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem.


